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GEHOORZAAMHEIDSTRAINING

EN

PUPPY-TRAINING

Voor elke hond ongeacht ras of leeftijd.

NU OOK INZANDVOORT

Georganiseerd door Hondenkapsalon ELLEN CATS
Gediplomeerd Hondeninstruktrice

op het parkeerterrein van het Ir. Friedhoffplein

te Zandvoort op zondagmorgen

Inschrijvingen voor deze cursussen:

Telefoon voorde hondentraining 1

023 5713368

Overige informatie bij:

Hondenkapsalon ELLEN CATS
Achterweg 1 - 2042 LH Zandvoort

Telefoon: 023 5730068

O

PARELS EN BIJOUX

Ve rkrijgbaar bij

j u wel i e rs en
speciaalzaken

MAJORICA Parels met 10 jaar garantie.

IMPORTEUR:

Verenigde Heusch Industrieën bv
Emrikweg 29, 2031 BT Haarlem

tel. 023 5325084, fax 023 5342373

DE RACKETSPECIALIST!

Dietrich Sport
HALTESTRAAT 35 ZANDVOORT

»| Z.H.C. LEDEN

HOCKEY - 10% KORTING

TENNIS -

SQUASH -

BADMINTON SPECIALIST
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CLUBBLAD VAN DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB
Verschijnl wekelijks van augustus tot juni -

Hockey .—
Adres Clubhuis: Duihtjesvëldweg I - Sportpark Du intjesveld ^ Zandvoort- tel 023-5715767 •

Postadres : Zandvoortse hockey club - Postbus 455 - 204Ö-AL ~ Zandvoort -

RABOBANK : I^tir32ö349^%t:

:^y/|
i^^^^^riê ï ;

POSTBANK . : rek.nr. 336760 -tn.y.! Penningmeester Z.H.C.

Voorzitter

J. Kreuger

Vice Voorzitter

i H. van Gameren

van Lennepweg 65/29 2041 LC Zandvoort

Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoorl

Prinsesscwcg 30 rd 2042 NU Zandvoort

J.van Campenslraat 55 2101 VK Heemstede

2042 CB ZandvoortC.v.d Lindestraat 22

Vacant

Secretaris

M.van der Meulen

Penningmeester

F. Goezinne

P.R. Functionaris

J. Verhoef

T.C. Senioren

Alg Leiding Senioren

H. van Gameren Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort

Alg Leiding Jeugd

M. Teurlings Lorentzstraat 353

Redacteur

M.C. Meyer Gerkestraat 48 rd

M. Kleijhorsi flemingstraac 12.,

2041 RN Zandvoort

2042 EVV Zandvoort

204 i v'ii LaMvoort

ft

Wedstrijdsecretariaten

Senioren

IJ. Kleijhorst

Junioren"A-B-C

J. Goezinne

-E-F

Fens

Flemingstraat 12

van Lennepweg 65/1

Hogeweg 54/10

2041 VH Zandvoort

2041 LC Zandvoort

2042 GJ Zandvoort

tel: 023-573ÖGM2

tel: 023-5716815

tel: 023-571 9500

tel: 023-5293062

tel: 023-5714087

tel: 023-5716815:

lel: 023-5730276

tel: 023-5715303

tei: 023-5717344

tel: 023-5717344

tel: 023-OT1239

tel: 023-5718694

Trimhockev

H. van Gameren

Golf

Voorzitter

J. Bercndscn

Secretaris

A.M. Bijlsma

Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvooit tel: 023-5716815

Frans Zwaanstraat 86

Patrijzcnstraal 22

2042 CE Zandvoort

2042 CN Zandvoorl

tei: 023-5718017

tel: 023-571 8611
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De redactie vanhet clubblad van de Zandvoortse Hockey club wenst U prettige

,

Kerstdagen en een goed Begin van Het nieuwe jaar !!=!

De volgende Garnael verschijnt alweer half januari.

Uitslagen Wedstrijddag: 8 december 1996

H/D Wedstrijd Uitslag

Heren 1 Kraaien 1 - Zandvoort 1 6-0

Héren 2 Zandvoort 2 - Saxenburg 2

Veteranen A Veteranen A - Alliance A 0-0

Veteranen B Strawberries B -Veteranen B
=

'

6.-1- „,

Dames 1 Zandvoort 1 - Kraaien 1 '.'.Ui";':.

Dames 2 Zandvoort 2 -HIC 8 ' 3-3 ;;.

"

NIEÜWJAARSREGEPTIE
Op zondag 12 januari a.s. zijn wij voornemens op. de club onzejaarlijkse

nieuwjaarsreceptie houden.

Als gebruikelijk onderdeel van het programma hopen wij ook nu weer een wedstrijd te.

organiseren lussen de gemeente en dit keer ons nieuwe trimhockeyteain.
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Verder zal er een gemengde wedstrijd gespeeld worden tussen heren.en damesteams.-

Aansluitend kunnen wij ons opwarmen bij het openhaaidvuur, onder het genot van al

hetgeen ons door de barcommissie geboden zal worden, terwijl wij al onze dierbaren,

het allerbeste voor 1997 kunnen toewensen.

Houd de 12* duSi vrij voor jullie eigen ZHC. Wij rekenen

op een grote opkomst H.

aanvang, circa 13.30 uur.

.

-

Namens het bestuur, Jan Verhoef

*****

Wedstrijdverslag Dames 2

Zandvoort 2 - HIC 8 (3-3)

Het was weer zo'n mistige zondagmorgen (mist hadden we /
alleen nog niet gehad, wel alle andere weersgesteldheden).

We stonden er dus wel en ja, met 12 man <"> vrouw op

gras! Kim kwamen we op vrijdagavond tegen en wilde

graag met ons meedoen. Kim alvast bedankt!!

Zoals sezegd op gras spelen. De tegenstanders hadden er duidelijk meer ervaring

mee maar ons gras was goed gemaaid, dus we konden het goed bijhouden. Meneer de

lijnen trekker, bedankt voorde nieuw geverfde lijnen (IJsbrand).

Er is overigens niemand uit de broek gescheurd (die van Marije zat er al in) en het

schaatsen is gelukkig ook uitgebleven.

Het eerste goal kwam van HIC, beetje jammer. Maar daar moesten we wat aan

doen! De bal werd knoert hard richting goal geslagen ( op advies van Frits) en Naat

raakte 'm aan (wel of niet?) 1-1 ! Hé hé nu kregen we er weer zin in. Na de rust kreeg

Jack een stick op haat stick tijdens " het moment" en jahoor, goed gezien scheids, een ^

strafbal. Nico bood zich aan om 'ra te nemen (zij wil namenlijk ook meedingen naar

het topscorers vaantje!). Bats een perfecte bal op rechts 2-1 !!! Helaas werd het al

gauw 2-2, dus er moest weer 1 van ons komen. Lisette stond helemaal vrij in de cirkel,

kreeg 'm aangespeeld (helemaal door de knieën gestopt) daarna voetje en bats 3-2.

Helaas werd de gelijkmaker door HIC gescoord.

Tobler en Jessie, bedankt voor het aanmoedigen en de rest natuurlijk ook (Jules);

Groeten Dames 2
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Dealer van Zandvoort

en omstreken

hallestraal 58, zandvoort, 023 57151 \ 1

"?• '"'
::

:

' &

Auto Strijder B.V.
B. van Alphenstraat 102 / van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort, tel. 023 5714565

*fc Voiffwres

Voor hem en haar

uitsluitend volgens afspraak

i"j> Maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel.: 023 5715880

HERMAN HARMS

Grote Krocht 22 - Zandvoort

Versteege's IJzerhandel
anno 1893

Dealer Trimetal verf.

Alle mogelijke kleuren en andere

kunnen voor u gemaakt worden met de

verfmengmachine.

Natuurlijk kunt bij ons ook terecht

voor al uw:

* Uzerwaren
* Gereedschappen
* Tuingereedschap
* Elektrische artikelen

* Verhuur van gereedschap
* Aan- en afvoermateriaal

.. * Sloten- en sleutelservice

Pakveldstraat 19
Telefoon: 5712554
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WEDSTRITDVERSLAG HEREN 1

Kraaien - Zandvoort 6 -

; -Na een goed gesprek na afloop van de vrijdag-training was het afgelopen zondag de
uitwedstrijd tegen liet hoog geplaatste Kraaien. Dat betekende dus een reis naar net nog
niet het einde van de wereld, maar van daar , af kun je het wel zien

!

Met een viermans middenveld

Met deze gewijzigde opstelling

problemen. Met name in de

staat het spel te maken. Dit duurde

eerste helft tóén hun eerste doelpunt viel.

zij meer grip op het spel, wat resulteerde

voor de rust, waarvan ] strafbal die door

werd.

Indachtig het feit dat wij over het

begonnen we aan de wedstrijd,

hadden de Kraaien toch wel

beginfase waren ze niet in

echter tot halverwege de

Vanaf dal moment kregen ,

in nog drie doelpunten tl

Rolant nog bijna gestopt

algemeen een zwakke tweede
helft spelen tegen sterke teams, deed mij met een ruststand van 4-0.net ergste vrezen. Tn
eenipógirigpm dit te voorkomen hadden Eric en ik het idee opgevat om in de rust de
mannen Wat dopmg toe te dienen in de vorm van druivesuiker. Het kan natuurlijk -

toeval zijn, ernaar geheel tegen onze gewoonte in was de tweede helft dit keer beter dan
de eerste helft. Tót de laatste minuut was er honderd procent scherpte en inzet.

Hierdoor hadden de Kraaien minder grip op het spel en moesten het hoofdzakelijk
hebben van de counter. Dil resulteerde uiteindelijk toch nog in twee doelpunten, maar
het is toch hoopvol voor de inhaalwedstrijd tegen Hoorn aanstaande zondag. Iedereen
is ervan overtuigd dat we dan onze eerste (broodnodige; punten gaan pakken en
hppeiijH zal zaterdagavond het

jaarlijkse .
Qala &£% geen roet in het eten

gooien!!!

De coach

•
•

•
. v "<
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Zondag

Annet van Schie

Hans Ruurda

Gonny van Gameren
Wouter Enklaar ,

Lone Jesperseri

Riet Tak i.-n

Nadia Jodhabier

Leo Miezenbeek

^JSiep Lanting .

Peter Paardekoper

Frithiof Meyer
Ingrid Siegerist

Louise Sam Sin

Roos de Haan
Jeroen de Haan
Jules v.d. Boel

Gerard Boxhoorn

Margareth Baan
Marion Koolstra

Training zondag van MM
Trainer/coach:

.

Contactpersonen:

WoensdagJ
Martha IJzerman

Ineke v.d. Berg

Eva van Hijfte

Atie Hoornweg

Jacqueline Demmers
Ans Schaap

Noortje Persson

Mia Vogelsang

Tiny de Vries

Inez Bredt

Myriam Kloppen

Wanda Vegelien '

Birgit v.d. Ven
Ria Gerritsen

Woensdag II

Jan Verhoef

Jan Kreuger

Wolter Heule

Ruud willigers

-.v "i

>-ll.©0 uur.

Reiner Slotemakér, tel. 023-5730666.
Annet van Schie, tel. 023-5719028

Hans Ruurda, tel. 023-5730222

Training woensdag I van 20.00-21.00 uur
XTraü»^öach: Reiner Slotemakér: tel. 023-

5730666.

Training woensdag II van 21.00-22.00 uur
Trainer/coach: Rejner Slotemakér, tel. 023-

5730666.
Contactpersoon: Jan Verhoef, tel. 5714087

Coördinator trirahoekey: Henk van Gameren, tel. 023-5716815

'

i
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Keren 1

1 M. Stoopman

2 R.Paap

3 N. Gatsonides

4 J. Gatsonides

5 T. Gatsonides

6 E. Persoon

7 E. van Berkel (A)

8 J. Paima

9 P.Paap

10 R. Roodhaiï
1

1

H. Jansen

12 B. Wiekmeijer

13 J; Wiekmeijer

14 P. Wekx
15 J. Daniels

Coach: H.v. Gameren
tel: 5716815

Dames 1

i H. Plantenga CA)

2 M. Schiipzand

3 M. Dekker

4 C. Koenekoop
5 R.WilIigers

6 S. Faber

7 M. de Jong

8 A.v.d. Haak

9 S.EIshout
v

lOS.Bruijn ,';

1

1

A. Arkenbout

12 -
•'*,-: /

Coach:

tel:

Helen 5719187

Heren 2

1 N. Beijnes

2 M. Vreeburg (A)

3 S. Blom
;_

4 J. Tabernee

5 P.v.d. Mije

6 F.v.d. Mije

7 I. Mollerus

8 R. de Goedere
9 T. Retra

10 G.J.Cense

1

1

R. van Rey
;

12 M. v.d. Bos
13 J. Wilmink

. Ï4-M. Teurlings

15 F. Veenstra

• ,16 J.v.d Boel

Coach: Miranda
Tel: 5717344

Dames 2

1 M Fransen (A)

2 N. Welling

3 N. Fransen

4 J. Krijgsman.

5 H. Jansen

6 M. v.d. Meulen
7 B. Verburg

8 C. Oostergetel

9 L.Gerrits

10 W. Gielen

11 S. Lissenberg

12 S. de Jong

Coach: M. Vreeburg
tel: 5712451 of

5401795

Veteranen A
1 T. Gatsonides

2 F. Goezinne

3 J. Krot ..

4 O. van Ekeren

5 B.v.d. Bergen .-.

6 D.v.d. Brink

7 C. Polman i ;

8 R. van Leeuwen
9 H. de Jong

10 J.W. Tuininga

U J.Vis

12 R. Molenaai-

13 G. Sterrenburg

Floris : 023-5293062

1 IJ. Kleijhorst (A)

2 B. Molendijk

3 B. Cornet

4 B. Schelvis

5 CH. de Muinck

6 T. Oostwoud

7 F. Dijkstra .

8 J.P. v.d Werff

9 J. Gerrits

10 O. Kaagman
U J. vanHemert
12 B.GolI

1 3- J. Berendsen

14 K. Venekamp
IJsbrand

tel: 5717344 ..
...



Clubblad van Zandvoortsche Hockey Club

Pagina 6 van 15

Jaargang 62 Nrl6 09-12-1996

WEDSTIJDSCHEMA ZONDAG 15 december 1996

"*

[l!_/D WEDSTRIJD TIJD h'/r> Scheidsrechters

Hl Hoorn 1 - Zandvoort 1 14.30 kg G. de Jeu

J.v der Veen

H2 Zandvoort 2 - Kaïnpong 1

Dames
12.45 kg

VctA Zandvoort A - Pinoke B 11.00 kg B. Ballcdux

R. Swart

[vet n

1)1

Vrij

Xenios 1 - Zandvoort 1 12.45 kg

D2 Pinoke 9 - Zandvoort 2 11.00 H

Districts Competitie begint weer op 26 januari 1997 !!!!!!!!!!!

10.00- 12.00 Henk

12. 30 - eind

Ka

;

,

vet A

:
.

.
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Uitslagen Wedstrijddag : 7 december

'-J/ML-"! - Wedstrijd
• -Uitslag

JAl Zandvoort Al - Heerlijkheid Al 3-2

J Cl Amsterdam C2 - Zandvoort Cl 0-7

JD1 Zandvoort Dl - Abcoude Dl 3-8

JE1 Zandvoort E2 - HBS El 2-0

MA1 Zandvoort Al - Abcoude Al 3-0

MCI HaarJem Cl - Zandvoort Cl 2-3

M E1(8E) HBS El - Zandvoort el (8E) 2-1

M E1(6E) Rood Wit E4 - Zandvoort El (6E) 0-8

Verslag van een zaterdagmiddag op de Zandvoortse Hockey Club

Geachte dames en heren. Het is reeds. lange tijd geleden dat U mij voor het laatst op deze
club mocht begroeten. En het is nog langer geleden dat ik iets in dil krantje heb geschrevenMaar ach en wee, ondergetekende vond het wel weer eens tijd worden om beide zaken met
een bezoek te vereren. Vandaar !!

De dag begon geweldig. Dit,

voorgaande avond in kennelijke

versnaperingen bekostigd heb
te beginnen te vroeg wakker,

benodigde acht uren slaap

bio ritme al net zo ernstig verstoord is

beker, zou ik hier vandaag de minste last

Fit sprong ik uit mijn bed - tot zover een oude

naar ik vermoed, vanwege het feit dai ik

toestand mijn alcoholische

mei mijn geluks tientje. Ik werd om
Wederom, was ik niet aan de
toegekomen. Maai- aangezien mij
als de droom van Ajax over de
van hebben.

man van bijna twintig fit uit bedKan springen - en jk koos uit mijn naai- verschraald bier ruikende broeken de meest

• :
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aantoonbare.

Wat betreft de fietsen had ik

fietsenmaker, de Pa-bike op
grendel (" Je mag hem
broerlief stond te wachten

broerepoer naar het

Een samenstelling die het ijzerros niet

weinig keuze. Mijn fiets bij de
stap met Pa, de Ma-bike achter slot en
huren voor een geeltje"!) en het krot van
op weer een S.M sessie. Dus samen met
binnencireuit. Ik fietsen en hij achterop.

kon weerstaan. Exit Fiets.

brandlucht' De
in vlammen is

vriendelijk voor de

op te letten op wat er

Met een vertraging van een halfuur arriveerde ik op het Dumtjesveld. En als je denkt dat
je alles gehad hebt, komt die van Faase op je afgelopen. Ik doe mijn best om mijn humeur te
verbergen en zeg vriendelijk gedag. Het antwoord van Heer Faase was kort maar bondig-

"

Zal ik effe lekker in je bek schijten?" Na een dringend verzoek om de peristaltische agressie
tegen andere personen te richten, vervolg ik mijn weg naar de reserve bank.

f Dames A staan reeds te ballen als ik op vertoon van mijn clubkaart een plaats krijg
toegewezen op de bank.

Tegenstander Abcoude verspreidt een penetrante
opmerking van Jeroen dat hedennacht het Abcouder clubhuis
opgegaan verklaart een heleboel. We bedanken Jeroen
informatie en we verzoeken hem dringend weer een beetje
in het veld gebeurt. Die scheidsrechters van tegenwoordig...

Op dat moment passeert Nina met een mooie beweging de Abcouder doelwacht, om er
een Germanisme in te smijten 2-0. De dames schijnen zich allen verzoend te hebben met het
feit dat het zaterdag is, en de wedstrijd eindigt in een klinkende 3-0 overwinning voor
Zandvoort. Dit ondanks de met marsen leurende Abcouder coach.

Gehoor na de wedstrijd: Vraag van Christine aan meisje van Abcoude:" Heb je misschien
een vuurtje voor me?" Antwoord:" Zeg maar waar je woont, dan krijg je een heel huis vol"

Door met de orde van de dag: De wedstrijd van jongens A. Onze kleine Zandvoortse
helden werden geacht hun hebben en houden te verdedigen tegen Heerlijkheid. Een zware
klus, aangezien het Schoorlse elftal grotendeels uit ware adolescenten bestond. Oud
Zandvoortsgezcgde: Wie het kleine niet eert is de mijne niet weerd.
En ondanks een verwoede strijd van de Zandvoortse kant kwamen Schuorlaars geheel tegen
de verhouding in op een 1-0 voorsprong. Vlak na rust werd het zelfs 2-0 voor de blauwe
tboys. Het ging hard tegen hard. En vroeger, toen ik jong was betekende dat zoiets als elftal
tegen elftal. Beetje stoken,^^ beetje haken, beetje kappen en tot slot

woTl^ao,^
11013

' 4t Mk /{ J
Maar nCen

'

tege,1W00rdiS

nieuwe tactiek zal wel altijd
; een^onbea^twooTde vra^g

blijven. Feit is dat de manschappen van Coach duo Gatso/ Censo een 2-0 achterstand wisten
om te zetten in een 3-2 overwining. Op zich een knappe prestatie, maar het had niet zo ver
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hoeven komen. Probeer jullie PUBERALE uitspattingen voor Je te. houden tot na de
wedstrijd (afdrinken heet dat), en julRe zijn echt een top team. Dus: gaat heen en
vermenigvuldig u.

Zó de sint heeft gesproken. Het is tijd om de laatste stoomboot naar Groningen te.nemen.

Ik trap af. Dames , heren, hel was mij een waar genoegen. Doe geen dingen die ik ook niet

zou doen en we e-mailen

Martijh Wiltenbürg.

P.S. 1) Redactie, excusus voor het manuscript. Labtop was helaas in reparatie...

P.S. 2) Nina, xxxxxx Groetjes Freek

Wedstrijdverslag Jongens Cl

Waarom oh, waarom hebben wij 10 man?
Dat Mare P niet kon daar wisten we van.

Maar steven Groot belt niet af,

dat is maf. •.-.-• t-
-

M. Koolstra zat te pitten

en moeders Koolstra houdt van autozitten.r«

En dan nu het spel:

dat was kortweg slecht en niet fel.

Tegen de Amsterdammers was het kakkiepoep

kijk uit ze spelen je zoek.

Het tempo was op.

de jongens zitten in het slob.

Met zeven - nul

wat is dat nu voor flauwe kul.

Konden we naar huis

en weer sloom voor de buis.

,••

!
'... ." -•
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Jongens wanneer wordl ér weer goed gespeeld,

want wij hebben ons goed verveeld.

(hét ligt in ieder geval niet aan ons gerijm)

De coaches

WedstrijdVërsIag Meisjes El (6E)
Zandvoort - Magnus (0-8)

« '- .,.:,fc' 'H

volgend
Eindelijk een doelpunt en dat al in de Ie minuut , de
e keer " als het effe kan" in het doel van de tegenstander.

jMaar er was één duidelijke vooruitgang te bespeuren: Ondanks dat onze tegenstander 2
leden van het andere geslacht in het team hadden, verzetten onze meisjes hevig en bereikten
zowaar het doel van de tegenstander. Hopelijk a.s. zaterdag of anders in 1997 de eerste
(doel)punten.

Ruud Salomons (vader van Gold)

iyerslag Jongens El
Zandvoort - HBS (2-0)

We begonnen om half' elf.

de eerste helft stond kevin op goal

julian had het tweede goal gemaakt

de tweede helft hadden we niet geskoort de eind stand was 2-0

Kristiaan, Bas, Julian, Remco, Kevin, Tim, Sheldon, Tristan

*****

^Verslag Meisjes en Jongens Al

Simon, bedankt voor het bier, namens de harde kern. Verder wil NIKI nog even kwijt dat
jongens A zich netjes tegenover de scheidsrechter gedragen heeft !!? daarop zeggen wij:

Bingo / Air Miles. . ,

Nina: de bal ging bijna in het netje zoals Sabientje zou zeggen, verder wil ik even kwijt dat
we 3-0 gewonnen hebben. Helaas, weer geen kratje, mar Jeroen poep aan je schoen" we
houden 'm tegoed!!! P.S. Neemt je. vriendin zaterdag. even mee,!!! we voegen d'r toe als

nummer 12, hetzelfde geldt voor de vriendin, van Simon, dat wordt nummer 13. Verder
hebben we nog een nieuwtje. Jaap vindt het stoer om d'r uitgestuurd te worden, hij wil ook
een KNHB brief kunnen inlijsten en Erik we vinden het heel zielig van je pols (wordt je toch
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nog vermeld) en voortaan gaan jullie er niet meer met z'n tweeën tegelijk uit! !

!

Suusje bedankt voor het invallen, werk ze nog trouwens.

Nicole

*****

Wedstrijdversiag Meisjes C

Na een tijd niet geschreven te hebben dacht ik bij mijzelf laat

ik maar weer wat laten horen / lezen over m'n meiden. '

Vorige week speelden ze alsof ze nog sliepen maar vandaag was dat totaal anders.
Ze moesten tegen de meiden van Haarlem,' waar we in de voorcompetitie dik van verk i

hadden. Als voorbereiding kregen ze een peptalk van mij en ieder kreeg zijn taak te horen
inlopen en beginnen met de wedstrijd. De eerste Helft was leuk om te zien en er werd
gevochten maar jammer genoeg kregen ze 2 doelpunten om bun oren. En daarbij kreeg Ilja
nog 'n bal tegen haar knie. Ok 2-0 achterstand in de rust maar mijn meiden zijn om te kopen
tot super spel door te zeggen dat ze 'n rondje krijgen per doelpunt die ze maken. Hel
resulteerde dan ook in 't begin met weer 'n tegendoelpunt, Raja dacht bij zichzelf /n drankje
zou er best wel in gaan en maakte dus 't eerste doelpunt. Sindsdien waróiVdë meiden echt
met te stoppen, ze bleven op de helft van Haarlem en maar Vechten totdat Hariïette de
volgende,maakte; Daarna zakte ze weer 'n beetje in maar Haarlem was niet sterk genoeg om
meer langs onze keepster/achterhoede te komen. De eindstand was dus ook 3-2 voor
Haarlem. Maar meiden ik ben weer trots op jullie.

Rosalie: Je hebt geknokt vandaag , echt onwijs.

Fabienne: Perfect gespeeld, je was over 't hele veld te zien.
Deborah: Op je oude plaats ging 't lekker maar als keepster was je een kanjer
Harnette: Je ging echt lekkeren de 2e helft trok je je niets meer aan van de tegenstander je

sloeg gewoon.

Een goeie eerste helft gekeept maar 'n nog beter tweede gespeeld.
Voor het eerst in de voorhoede waar je bijna een doelpunt scoorde. Succes met je
knie. doe 'n beetje rustig aan. -

; , •.

Je ging als een speer, jammer dat je een paar kansen miste. Veel succes met je
blauwe knie/been. -

,,. ....

De meiden die je had gingen van groot en donker tot kJein en blond maar wie je
ook bij je had je had ze gewoon, perfect.

Een laatste vrouw zoals 't hoort, ook al vind je 't zelf absoluut niet zo, maar
stiekem gaat 't onwijs! ..

.,
._.,.

De tegenstander goed gedekt totdat ze helemaal gek van je werden, dan lekker
kletsen met ze en dan kijken of de grasprieten nog leven.

Raja:

Sanne:

üja:

Eileen:

Intan:

Mandy:
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Aankomende Dinsdag is er geen training i.v.m dat Reiner er niet is, als je bij de volgende
training niet kan bel je mij op, als ik er niet ben spreek je op 't antwoordapparaat in.

Helen. '.- H

*****

Wedstrijdverslag Meisjes Cl
(Haarlem - Zandvoort)

i'M'

We reden niet 10 man haar Haarlem omdat Harriette ^'i^JP'
'

met

'ader direct naar H'lém ging. Na een flinke toespraak van Helen
gingen :we er. tegenaan: De Ie helft ging goed maar zij hadden gewoon geluk dus 2-0 voor
hun en^en; Ilja fp; de eerste helft nog een bal tegen haai- been aan had gehad ging het
helemaa'fCvrouwëlijkgeslachtsdéèij'.'M

Weer verder. We gingen zo snel als een raket en er volgden natuurlijk 2 doelpunten.
Einstand 3'-2

; Na de wedstrijd.hadden we nog effe: matte;met de tegenstanders, maar we
waren zo sportief onze excuses aan te bieden en toen vonden we het wel goed.
Zo dat is lekker Kaar (glad)

Groetjes ... zoek dat zelf maar uit!!!! ,. / ;» -

-
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C

even een kroketje halen bij

AUTOMATIEK-SNACKBAR

KERKPLEIN 5

KERKSTRAAT 16 .

2042 JE ZANDVOORT
TEL: 023 5718655

ZONDAGS GEOPEND
VAN 1 TOT 6 UUR

Sportspecialist

voor o.a.:

Oxbow
Nike '

;

Reebok
Adidas

O'Neill ,

Diadora

Australian

Coriverse

Lotto

Champion
Cruyff

Umbro

400 SOORTEN
VELD-, ZAAL- EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10 % KORTING

HANS GLAEéSEN

KLEINE KROCHT 2a

2042 JN ZANDVOORT
TEL.: 023 5731088

10 % KORTING
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)EK DE ECHTE BAKKER, ECHT-JE PROEFT 7

^
c/tte Satóer SaIJk

Van

SCHAI'K
È Makelaar o.g. É

MAN- tN VERKOOP
onroerend goed

hypotheken

Taxaties

verzekeringen

Verhuur

Beheer en Advies

Ons kantoor is geopend:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot .1bïoo uur
en op zaterdag van io.oo tot 14 oo uur

Hoge weg 56a / 2042 GJ zandvoort / holland
TEL. 023 571 2044 / TAK. 023 5717536

ACCOUNTANTS

Överveen

Amsterdam
Amstelveen

Alkmaar

Capelle a/d IJssel

Den Haag

Telefoon 023 5271444

To the vomt
VAN IDEE TOT UITVOERING !

RcciamebeletteringGn

Lichtreclame (neon)

Ontwerpen (logo's)

Drukwerk

Stickers

Zetwerk - DTP
Full colour uitdraaiservice

Copy-service

Textiel bedrukking

i

i

"'

|

Kleine Krocht 2

1 2042 JN Zandvoorl

[Telefoon: 023 572021

2

(Fox : 023 571 6460
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Capelle a/d IJssel

. Den Haag
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Kleine Krocht 2

1 2042 JN Zandvoorl
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: 023 5716460
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Meisjes E ï (8E) 640/04

1 Grace Meijer .

.

6 Merel Paardekoper

2 Sanne Zaacjnoordijk

3 Marlies Heule ,.
;

.

4 Eveliene Jpngert ,.
-

:

5 Sylvia Laarman

7 Terry van Loenen M.

8 Danielle van Hoek

9 WendyLuttik

10 Anouke van Deursen

Coach: Eric Meijer

tel: 5717924

Meisjes El ( 6E)

1 Gold Salpmons

2 Irma Keur

3 Myrthe Jongert

4 Judy Inden . ... -

Coach: Rob GiHefoert

tel: 023 -5715043

'

5 Meike Hujshof

6 NoelleGude'

7 Laura Gillbert

8 Ryanne Aafens

9 Monica Keisfair

Coach : Hr. Jongert

tel: 5718591

;"
-

i :i
'

c
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Ineke de Graaf Automatiserin;

OKI
GROTE

I

HEWLETT
PACKARD

CASTRICUMMERWERF 90 TELEFOON 0251 659100

1901 RT CASTRICUM TELEFAX 0251 653710

DE HELPENDE HAND OM UW AUTOMATISERING OPTIMAAL TE REALISEREN

Wilhelminastraat 56
postbus 146

2000 AC haarlem
telefoon 023 531 47 55

Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

vanouds "da Baarsjes"

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koffie besteld,

stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkasl

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande kolde maar steunt

U ook Uw hockey club!

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliede

tel: 023-5551462

OOK BIJ

ONS
WERKT

TEAMWORK
HET BEST.

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv.

Waarderweg 45, Postbus 802, 2003 RV Haarlem.

Telefoon 023 5 1 8 71 00. Telefax 023 53 1 73 68.

21van lentopel
zandvoort
Cam. Onnessfraat 15,

2041 CB Zandvoort

Tel 023 5715346
e
OPEL
M\

CLUB MARITIME

Nr.9

Strandpaviljoen 9 - ZandveorL

Telefoon: 023-5718888 ,

{$£^Wmito^*ï^.~&;ï^Miiïi


